Nieuwsbrief 4, november, 2021-2022

Covid 19-update
De afgelopen weken hebben we te maken gehad met enkele coronabesmettingen op school,
zowel onder het personeel als onder de leerlingen. ijn op corona. Gelukkig heeft dit geen
quarantaine gevolgen gehad voor de school en heeft dit ook niet geleid tot lesuitval.
In de persconferentie van 2-11 zijn weer strengere maatregelen bekend gemaakt. Er zijn
geen nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs bijgekomen. De algemeen geldende
maatregelen gelden natuurlijk ook voor ons, zeker nu de besmettingen weer oplopen. Voor
ons is en blijft het belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt van het personeel. We hopen
daarmee dat er zo min mogelijk uitval van het personeel is. Want ook een leerkracht moet
bij verkoudheidsklachten getest worden, en dat betekent dat er dan geen les gegeven kan
worden. Daarom blijven wij terughoudend in het toelaten van grote aantallen volwassenen
in de school. U blijft dus welkom in de school, maar slechts in kleine hoeveelheden. Het is
daarom goed om even na te vragen of het op dat moment uitkomt. En natuurlijk
verwachten we dat u klachtenvrij bent als u de school binnenkomt.
Misschien leuk om te weten dat wij het als school goed doen als het gaat om de
besmettingen. Van de GGD krijgen wij complimenten over onze aanpak. Dat is ﬁjn voor ons
om te horen, en voor u ﬁjn om te weten!
Nog even ter herinnering:
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten, licht hoesten of niezen mogen naar school
komen. Als de klachten op school verergeren, dan zullen we u bellen om uw kind op te
halen. De beslisboom kunt u altijd raadplegen om te bepalen of uw kind naar school mag.
Na een negatieve test van de GGD mag uw kind weer naar school. Een zelftest kan hiervoor
niet gebruikt worden. We begrijpen dat dit voor u als ouder lastig kan zijn, maar hopen op
uw begrip. Gelukkig hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als er een kind in de klas
besmet is met het coronavirus. Het kan zijn dat enkele kinderen uit de klas wel in
quarantaine moeten omdat zij nauw contact zijn. Dit gaat in overleg met de GGD. Natuurlijk
zullen wij u hierover informeren.

Personeel
Veroon verving Luna tot een week na de herfstvakantie. Luna komt na de kerstvakantie
terug, maar Veroon kon niet langer invallen. Gelukkig hebben we Margreet gevonden, een
nieuwe invaller. Zij staat drie dagen voor de groep. Jana is er nu 2 dagen (dat was 1 dag).
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De vrijdag van Jana in de onderbouw, samen met Robiene, wordt tot de kerstvakantie
vervangen door Caroline, voor velen een bekend gezicht, zij was de directeur van de school
tot oktober 2020.
We startten het schooljaar met een vacature voor een gymleerkracht. Deze bleek moeilijk in
te vullen. Daarom zijn we al snel gebruik gaan maken van een invaller: Justice. Hierdoor
hebben alle kinderen, ook de kleuters, gewoon gymles op school.

Gevonden voorwerpen
Er zijn veel gevonden voorwerpen. Wij leggen de komende week na schooltijd de gevonden
voorwerpen buiten. Wilt u kijken of er iets van uw kind bij ligt? Aan het eind van de week
gaan de gevonden voorwerpen weg!

Taal en thuis
Vraagt u zich ook wel eens af wat u thuis kunt doen met uw kind op het gebied van taal?
Bezoek dan eens de volgende website: Taal begint thuis

Voedselbank
Wij doen binnenkort mee aan de scholenactie van de Voedselbank Amsterdam. Voor de
voedselbank zamelen we houdbaar voedsel in. Zo maken wij mede mogelijk dat de
Voedselbank elke week 1900 gezinnen van gezond en gevarieerd voedsel kan voorzien.
Wilt u ook iets doneren, dan kan dat vanaf 29 november. De Voedselbank is geholpen met:
ZONNEBLOEMOLIE

ONTBIJTGRANEN (CRUESLI, CORNFLAKES, ETC.)

BROODBELEG (JAM, PINDAKAAS, STROOP, ETC.)
PASTASAUS
THEE

VLEES OF VIS IN BLIK

SOEP IN BLIK OF ZAK

GROENTE OF FRUIT IN BLIK OF GLAS

HOUDBARE MELK

Namens de Voedselbank, hartelijk dank voor jullie medewerking!

Overig
●
●
●

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig voor het overblijven. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Khadija of Ruth.
Op de website komen weer maandelijks stukjes uit de klassen. Vergeet niet af en toe
even op de website te kijken.
Op de website kunt u ook altijd de kalender bekijken, handig voor bijvoorbeeld
studiedagen!

Handige data
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Sint-viering

LEES MEER OP ONZE WEBSITE

montessorischool de Eilanden
Grote Bickersstraat 102, 1013 KS Amsterdam
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